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Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je charakterizovat sedimentaci flyšového 

charakteru ve svrchno-křídových sedimentech slezské jednotky, vnějších Západních 

Karpat. Práce je zpracována na základě geologického vývoje slezské jednotky, zaměřeného 

především na istebňanské souvrství. Dále následuje lokalizace odebraných vzorků tohoto 

souvrství, které byly řádně odebrány z lomu Bílá u soutoku Černé a Bílé Ostravice. 

Následně byl zhotoven litologický profil lomu. V další části je pro správné vyhodnocení 

vzorků popsána metodika laboratorního zpracování vzorků, prášková RTG – difrakční 

analýza a palynologické vyhodnocení s určením typu kerogenu. Na závěr jsou všechny 

potřebné vzorky určeny a vyhodnoceny podle provedených metod.  

Klíčová slova: slezská jednotka, istebňanské souvrství, lom Bílá, svrchní křída 

Summary 

Subject of this thesis is characteristics of flysch sedimentation in upper cretaceous 

sediments of Silesian unit, part of Outer Western Carpathians. Thesis deals with geological 

development of Silesian unit, especially Istebna formation. Then there is localization of 

samples, collected from deposit Bílá, situated near to confluence of rivers Černá and Bílá 

Ostravice. After that, litological cross section of deposit was created. Next part of thesis 

consists of methodology, used for elaboration of samples, powder RTG – diffraction 

analysis and palynological evaluation with identification of kerogen type. At the end, all 

samples are evaluated and interpreted according to applied methods. 

 

Keywords: Silesian unit, Istebna formation, deposit Bílá, Upper Cretaceous 
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1 Úvod 

Ve vnějších Západních Karpatech zabírá flyšové pásmo území východní Moravy 

a Slezska. Součástí je zájmová oblast istebňanské souvrství, které se usadilo v godulském 

vývoji na rozhraní křídy a paleocénu.  

Na soutoku Černé a Bílé Ostravice se nachází příležitostně těžený lom Bílá patřící 

společnosti Lesostavby Frýdek-Místek. Jsou zde odkryty sedimenty spodního 

pískovcového komplexu istebňanského souvrství. V této lokalitě převládá sedimentace 

psefiticko-psamitická s hojnou přítomností pískovců a slepenců hrubě rytmického flyše s 

vložkami černošedých, většinou nevápnitých jílovců.  

Cílem bakalářské práce je provést dokumentaci a charakterizovat počátek 

sedimentace istebňanského souvrství a to především na základě organického materiálu 

v jílovcích doprovázejících flyšovou sedimentaci ve výše uvedeném lomu. K jednotlivým 

odebraným vzorkům se musí provést základní metody, které zhodnocují a určují obsah 

organické hmoty, charakter kerogenu a pomocí práškové RTG – difrakční analýzy 

vyhodnocují jejich složení.  
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2 Geologie Západních Karpat 

Vnější Západní Karpaty jsou součástí severní větve evropského alpínského 

orogénu, kde jejich tektogeneze začala ve svrchní křídě a skončila až v miocénu. Na naše 

území zasahuje jednotka označovaná jako flyšové pásmo. To je rozděleno na dvě 

tektonické zóny: vnější krosněnskou a vnitřní magurskou skupinu příkrovů (Grygar 2014). 

Vnější krosněnská skupina příkrovů, která nás zajímá, bude podrobněji popsána 

v následujících kapitolách.  

2.1 Slezská jednotka 

Na studovaném území vněkarpatské příkrovy patří slezské a podslezské jednotce, 

kde je směrem od J ohraničuje čelo magurského příkrovu a také s ním spojená soustava 

podélných strukturních pásem i s útržky předmagurské jednotky.  

Vnější Karpaty jsou v tomto složení součástí příkrovového alochtonu, nasunutého 

na miocenní předhlubeň a variský podklad. Sedimentační prostor příkrovů se nacházel 

daleko na J od jejich dnešní alochtonní pozice. 

Sedimenty slezské jednotky mají největší rozšíření v oblasti severní Moravy a ve 

Slezsku, kde se výrazně vytvořil morfologický reliéf Podbeskydské pahorkatiny a také 

horský reliéf Moravskoslezských Beskyd.  

Ve vnější menilito-krosněnské skupině flyšového pásma má slezská jednotka 

výlučné postavení díky mohutnému zastoupení vrstev svrchní jury a spodní křídy. Na 

území Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny v ní byly vyděleny odlišné 

vývoje godulský, bašský a vývoj kelčský (Přichystal a kol. 1993).  
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 Obr. 1 - Geologická mapa Moravsko-slezských Karpat (Přichystal a kol. 1993). 

1 – Český masív, 2 – spodní miocén karpatské předhlubně (eggenburg – karpat), 3 – 

střední miocén (baden), 4 – svrchní miocén (sarmat – panon, 5 – pliocén, 6 – pouzdřanská 

jednotka, 7 – ždánická a podslezská jednotka, 8 – zdounecká jednotka, 9 – slezská 

jednotka, 10 – předmagurská jednotka, 11 – račanská jednotka magurské skupiny 

příkrovů, 12 – bystrická jednotka magurské skupiny příkrovů, 13 – bělokarpatská jednotka 

magurské skupiny příkrovů, 14 – příkrovy a přesmyky, 15 – zlomy, 16 – transgrese, 17 – 

linie geologických řezů, 18 – vrty. 

2.1.1 Godulský vývoj 

Godulský vývoj je soustředěn v oblasti sedimentární výplně slezského bazénu ve 

vnitřní části, kde je představován kompletním vrstevním sledem v rozpětí svrchní jury až 

oligocénu a také maximální mocností dosahující až 6 000 m (Přichystal a kol. 1993). Do 

tohoto vývoje patří vendryňské souvrství, těšínské vápence, hradišťské souvrství, 
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veřovické souvrství, lhotecké souvrství, mazácké souvrství, godulské souvrství, 

istebňanské souvrství, rožnovské a menilitové souvrství a krosněnské souvrství (Menčík et 

al. 1983). 

Vendryňské souvrství 

Nejstarší a nejspodněji nacházející se sedimenty jsou spodní těšínské vrstvy, dnes 

označované jako vendryňské souvrství (Eliáš et al. 2003), charakterizované tmavě hnědými 

až tmavě šedohnědými vápnitými, zčásti prachově písčitými nebo písčitě laminovanými 

jílovci. Mocnost dosahuje až 400 metrů. Jsou to tzv. pelagity, které za pozvolného poklesu 

sedimentací nekompenzovaného pánevního dna jsou uloženy v hraniční oblasti neritikum a 

bathyál. Ve stropě vrstev je vyvinuta poloha tilloidních slepenců, kterou označujeme jako 

ropický horizont. Pelagická sedimentace pokračuje ukládáním kalové facie těšínských 

vápenců ve stáří od nejvyššího tithonu do spodního valanginu. Laterálně zastupující 

detritická facie těšínských vápenců představuje výplň centrální části pánve (Přichystal a 

kol. 1993). 

Hradišťské souvrství 

V období valanginu nastupuje flyšová sedimentace hradišťského souvrství (dříve 

těšínsko-hradišťské), kde jeho spodní část je označována jako svrchní těšínské vrstvy. Tato 

část je tvořena drobně rytmickým flyšem tmavě hnědošedých vápnitých jílovců a 

jemnozrnných vápnitých pískovců.  

Na SZ godulského vývoje jsou pro střední část souvrství významné hrubě 

lavicovité pískovce a slepence hradišťského typu, jejichž psamiticko-psefitický materiál 

byl přinášen od SZ z bašské elevace. Klastická pelitická sedimentace je zatlačována 

tmavými vápnitými, ale i nevápnitými jílovci s pelosiderity směrem k JV. Tato 

sedimentace plně dominuje ve svrchní části hradišťského souvrství.  

Na hradišťské souvrství je vázáno nejvíce bazického alkalického a alkalicko-

vápenatého vulkanismu hornin těšínitové asociace, kde do tohoto společenství spadají 

např. hypoabysální ložní žíly, polštářové lávy i pyroklastika. Směrem od Z k V roste 

celková mocnost hradišťského souvrství z několika set metrů až na 1000 m. 
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Hemipelagická sedimentace svrchní části hradišťského souvrství nabývá v aptu 

vyloženě pelagický charakter. Sedimentaci reprezentují černé slabě prokřemenělé jílovce, 

které jsou typické pro nadložní veřovické souvrství. Tyto sedimenty byly uložené 

v extrémně redukčním prostředí dosahující relativně malé mocnosti mezi 200-250 m 

(Přichystal a kol. 1993). 

Lhotecké souvrství 

V raném albu si pelagický ráz udržuje i sedimentace lhoteckého souvrství, 

vyznačující se střídajícími tmavě šedými a zelenošedými často tmavě skvrnitými 

(bioturbovanými) vápnitými i nevápnitými jílovci. Vrstevnaté spongiové silicity nebo-li 

mikuszowické rohovce jsou vyvinuty ve svrchní části tohoto souvrství. Mocnost souvrství 

je 200-220 m. Lhotecké souvrství završuje spodnokřídový sedimentační cyklus v 

zastoupení tmavých pelitů.  

S výjimkou svrchních těšínských vrstev a hradišťského pískovce to jsou z velké 

části hemipelagity a pelagity, uložené v oblasti bathyálu zhruba pod hloubkou 200 m 

v redukčním prostředí s vysokým obsahem organické hmoty. Obsahují také četné amonity, 

jejichž bohaté nálezy spojené s těžbou pelosideritů přispěly k dnešním základům 

stratigrafie křídy v oblasti Moravy a Slezska (Přichystal a kol. 1993). 

Mazácké souvrství 

Podloží godulského souvrství v cenomanu představuje sedimentace pestrých 

jílovců červené až zelené barvy, laterálně zastoupené ostravickým pískovcem (Přichystal a 

kol. 1993). 

Godulské souvrství 

Po sedimentaci mazáckého souvrství vyzrál slezský prostor ve vyhraněný flyšový 

trog – beskydský příkop, jehož silná mobilita a mobilita přilehlých snosových oblastí, jako 

odraz austrijských horotvorných pohybů v orogenním pásmu, vyvolala v sedimentaci 

zásadní změnu. Beskydský příkop, který se vyznačuje intenzivní subsidencí, byl postupně 

zaplňován flyšovými sedimenty godulského a istebňanského souvrství. Godulské souvrství 

s.s. představuje střídání většího podílu zelenošedých jílovců a křemitovápnitých 
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glaukonitických pískovců. Spodní, ale i svrchní části godulského souvrství, kde převládá 

vývoj drobně až středně rytmického flyše, jsou rozděleny pískovcovým litosomem 

středních godulských vrstev. Uprostřed svrchních částí godulských vrstev je lokálně 

rozvinut pískovcovo-slepencový obzor: pustevenský a Malinowecké skály. Drobně 

rytmické vývoje tohoto souvrství jsou charakteristickými distálními turbidity uloženými ve 

vnější části náplavového kužele rozplavovaného longitudinálními proudy. Godulské 

souvrství má mocnost silně proměnlivou, např. v povodí Moravice a Ostravice dosahuje 

maxima až  2900-3100 m (Přichystal a kol. 1993). 

Istebňanské souvrství 

Na godulské souvrství rychlým nástupem navazuje istebňanské souvrství (campan 

– paleocén) bez přerušení sedimentace (Přichystal a kol. 1993). Istebňanské souvrství se 

vyznačuje hojnou přítomností pískovců a slepenců hrubě rytmického flyše, s nimiž se 

střídají lišící se mocné vložky s převažujícími černošedými, většinou nevápnitými jílovci 

(Menčík et al. 1983). 

Podle Eliáše (1970) jsou tamější pískovce křemenné, arkózové, ale i drobové, 

které se vyznačují proměnlivou zrnitostí, převážně jemně až hrubě zrnité a místy i drobně 

slepencovité. Slepence se nalézají v gradačně zvrstvených polohách na bázi pískovcových 

lavic. Uprostřed lavic se tvoří při vícenásobné gradaci neostře ohraničené proužky i 

nepravidelné čočky. Tyto drobně až středně zrnité ortokonglomeráty jsou monomiktní a 

polymiktní. Monomiktní slepence se vyznačují dobře opracovanými křemennými valounky 

a polymiktní slepence se vyznačují převahou valounů křemene, metamorfovaných hornin, 

vyvřelin i vápenců. Pískovcovo-slepencové sekvence, bohaté na světlou slídu a 

zuhelnatělou rostlinnou drť, obsahují pouze podřadné vložky prachově písčitých 

černošedých jílovců a laminovaných prachovců (Menčík et al. 1983). Základem 

pískovcových lavic jsou nápadné proudové a vtiskové mechanoglyfy a různé typy bioglifů, 

dle Pličky (1977) zejména viditelné druhy ježovek. Kromě gradačního jednoduchého a 

mnohonásobného zvrstvení bylo zpozorováno v některých lavicích hrubé skluzové 

zvrstvení s deformacemi jílových útržků a hrubé šikmé zvrstvení. Vzácným výskytem jsou 

zde opancéřované závalky jílovců o velikosti 10 cm. 
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Z velké části jsou pelitické sekvence doprovázeny tělesy často tilloidních 

slepenců, kde vystupuje četné množství dobře opracovaných valounů až bloků v jejich 

jílovitém pojivu. Na jejich složení se podílí křemen, mimo jiné i různorodé krystalinikum 

jako vyvřeliny a metamorfika, rovněž rohovce, devonské i jurské vápence a další klastické 

sedimentární horniny z období paleozoika (Menčík et al. 1983). 

V sekvencích istebňanského souvrství, s převahou jílovců, rozlišuje podle 

způsobu rytmičnosti Eliáš (1970) převážně pelitický vývoj s podružnými laminami a 

čočkami pískovců i pelokarbonátů, také vývoj jen s hojnými lávkami pelokarbonátů, 

subflyš s hojným zastoupením psamitů a středně rytmický flyš s.s. V istebňanském 

souvrství je celkové kvantitativní zastoupení převážně pelitických sekvencí a hrubě 

rytmického flyše, v němž převládá psefiticko-psamitická sedimentace, laterálně 

proměnlivé (Menčík et al. 1983). Ve vývoji v hostašovické a domorazské šupině dominují 

sekvence s převahou pelitů, výše zmíněný hrubě rytmický flyš s pískovci a slepenci se 

podílí jen na stavbě bazálního pásma. Nejvyšší mocnosti dosahuje istebňanské souvrství 

v javornické šupině, v rozmezí 1000-1200 m (Matějka 1949). 

Stáří tohoto souvrství je doloženo nálezem stratigraficky cenného amonita druhu 

Parapachydiscus neubergicus v údolí Ostravice nasvědčujícího na maastricht (Matějka 

1949, Roth 1949). Nevápnitá dinoflageláta rovněž potvrzují maastricht (Skupien a 

Mohamed 2008). 

Rožnovské souvrství (dříve podmenilitové souvrství) 

Ve svrchní části istebňanského souvrství převládá sedimentace tmavých pelitů, ta 

je nahrazena v paleocénu drobně rytmickou sedimentací rožnovského souvrství se stářím 

paleocénu až spodního oligocénu. V souvrství převažují šedé, zelenošedé, červené většinou 

nevápnité jílovce a také na hranici paleocénu a spodního eocénu vystupuje několik desítek 

metrů mocný pískovcovo-slepencový litosom. Celková mocnost istebňanského souvrství je 

500-800 m (Přichystal a kol, 1993). 

Menilitové souvrství 

V oligocénu se ve slezském bazénu, podobně jako v bazénech podslezském a 

ždánickém, uložilo menilitové souvrství, které je tvořeno vrsttvami podrohovcovými, 
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rohovcovými, dynowskými slínovci a šitbořickými vrstvami. Část godulského vývoje se 

také vyznačuje zvýšeným přínosem písčitých komponentů. Mocnost souvrství dosahuje do 

100 m.  

Krosněnské souvrství 

Krosněnské souvrství (eger) představuje ve slezském bazénu závěrečný 

sedimentační cyklus, který má typický flyšový vývoj, charakteristický rytmickým 

střídáním šedých vápnitých jílovců a světle slídnatých vápnitých laminovaných pískovců. 

Řadu společných znaků vykazuje jeho litofacie (ždánicko-hustopečské souvrství). 

V sedimentaci se objevuje zásadní změna mezi menilitovým a krosněnským souvrstvím, 

výsledek helvetských horotvorných pohybů ve vyšším oligocénu. V důsledku denudace 

činí mocnost souvrství cca 10 m (Přichystal a kol. 1993). 

2.1.2 Bašský vývoj 

Ve slezské jednotce má bašský vývoj prostorově omezené rozšíření, které je 

vázané především na Štramberskou pahorkatinu. Představuje úpatní facii s vrstevním 

sledem z období tithon – paleocén, v němž jsou vymezovány štramberský a kopřivnický 

vápenec, hradišťské souvrství v kotoučské facii, tvořené převážně tmavými pelity a 

v chlebovické facii, která je litologicky blízko k  hradišťskému souvrství godulského 

vývoje. Pro facii chlebovickou je typické zastoupení tilloidních slepenců, tmavě 

laminovaných pískovců s valouny a bloky štramberského (tithon) a kopřivnického vápence 

(svrchní tithon – valangin), jejichž původ je předmětem diskuze. Korály, řasy a sinice se 

podílely na tvorbě útesového komplexu, četní jsou také brachiopodi, gastropodi a 

stratigraficky důležití amoniti a kalpionely (Přichystal a kol. 1993). 

Bašské souvrství 

Bašské souvrství, se stářím alb – turon, sedimentovalo na chlebovické facii 

hradišťského souvrství ve vývoji středně až dokonce hrubě rytmického flyše. Tyto flyšové 

rytmy tvoří zpravidla sukcese vápnitý pískovec, spongiový rohovec, alodapický vápenec, 

šedý a zelenošedý, z malé části skvrnitý jílovec. Lhotecké souvrství godulského vývoje lze 
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korelovat s tímto bašským souvrstvím, kde se mocnost blíží k 500 m (Přichystal a kol. 

1993). 

Pálkovické souvrství 

Pálkovické souvrství, se stářím coniac – paleocén, zakončuje sedimentační cyklus 

v bašském vývoji slezské jednotky. Lokálně nesouhlasné uložení bašského souvrství 

s diskordantním charakterem, je nově vykládán podmořskými rozmyvy, vyvolanými 

rychlou sedimentací za raných subhercynských pohybů. V souvrství převládá zejména 

hrubě písčitý flyš, který je tvořen rytmickým střídáním pískovců a slepenců často 

tilloidních, a také tmavošedých jílovců. Nazývají se úpatními sedimenty podmořského 

kužele, postupujícího směrem do pánve, v mocnosti max. 500 m (Přichystal a kol. 1993). 

2.1.3 Kelčský vývoj 

Kelčský vývoj, vázaný na SZ okrajovou část slezské jednotky, má společné se 

sousedním bašským vývojem hradišťské souvrství a veřovické souvrství. Společná je i 

silicifikace jasenického souvrství z albu s mocností 100-200 m, které byly dříve pokládány 

za lhotecké souvrství laterálně se zastupující s vrstvami bašskými. Nadložní souvrství 

němetické, se stářím alb – cenoman, vykazuje shodnou litologii s godulským vývojem. 

Drobně rytmický flyš němetického souvrství s přítomností šedých, zelenošedých a 

rudohnědých jílovců upomíná na pestré godulské vrstvy, za které byly v dřívější době 

považovány. Odlišují se od nich svým stářím, a také menším zastoupením červených 

jílovců. 

Ve zcela neobvyklé litofacii slezské jednotky je vyvinut cenoman, kterému 

odpovídá dubské souvrství. Toto souvrství je charakterizováno hnědošedými vápnitými 

jílovci s pískovci i slepenci. V kelčském vývoji nebyly sedimenty turonu až santonu 

zjištěny. Tato nepřítomnost sedimentů je vykládána tektonickou redukcí. Posledním 

členem vývoje je milotické souvrství z campanu až paleocénu, charakterizované 

dominantními šedými, zelenošedými a modrošedými vápnitými i nevápnitými jílovci, 

uzavírající vzácné lávky pískovců a četná tělesa slepenců s valouny štramberských a 

kopřivnických vápenců a hornin těšínitové skupiny (Přichystal a kol. 1993). 
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3 Materiál a metodika 

3.1 Odběr vzorků  

Zájmová lokalita lom Bílá se nachází na území Moravskoslezského kraje, 

v okrese Frýdek Místek, asi 1,5 km severovýchodně za obcí Bílá, na soutoku Černé a Bílé 

Ostravice. Černá šipka znázorňuje místo odběru vzorků (obr. 2).  

 

Obr. 2 - Lokalizace lomu Bílá u soutoku Černé a Bílé Ostravice (www.mapy.cz, upraveno). 

Studovanou lokalitu představuje lom těžený společností Lesostavby Frýdek-

Místek. Lom je těžen ve dvou etážích (obr. 3). Dokumentace sedimentů byla započata 

v pravém dolním rohu lomu a pokračovala měřením pravých mocností jednotlivých vrstev 

až na nejvyšší etáž (obr. 7). 

Celková mocnost zdokumentovaného profilu dosahuje 52,1 m. V nejspodnější 

části profilu, mocné 6 m, jsou uložené synsedimentární skluzové vrstvy jílovců (obr. 4) a 

prachovců s organickou příměsí, které se střídají se skluzovými a litifikovanými vrstvami 

nevytříděných slepenců. V dalším úseku dominují vrstvy s výraznými skluzy porušených 

vrstev slepenců a pískovců s mocností 5,5 m. Následuje 2,5 m mocná vrstva špatně 

vytříděných slepenců. Slepence tvoří valouny křemene a metamorfovaných hornin o 
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velikosti do 1,5 cm. Ojediněle se ve slepenci objevují pelokarbonátové konkrece 

s hnědorezavými krustami limonitu (obr. 6). Na tuto vrstvu nasedají pelity, charakteristické 

převahou jílovců. Následuje vrstva slepence až pískovce se šikmým zvrstvením s mocností 

3,7 m. V další části nastupuje pouze 45 cm mocný úsek prachovců a jílovců 

s pelokarbonátovými konkrecemi. V mocnosti dosahující 4 m jsou uložené sedimenty, kde 

převládají slepencovité pískovce. Valouny nevykazují znaky vytřídění či uspořádaní. Po 20 

cm mocné vrstvě prachovce, rozdělené nerovnou vrstevní plochou, pokračuje sedimentace 

slepencovitých pískovců s mocností 1,2 m.  

Střední část profilu je charakteristická přítomností zhruba 50 cm mocného 

pískovce, následuje 80 cm mocná poloha slepence. Celková mocnost písčito-slepencovité 

vrstvy je 2,25 m. Následuje vrstva jílovců až prachovců mocná 35 cm, ve které jsou 

uložené pelokarbonátové konkrece. V další části dominují pískovce s mocností cca 5,5 m. 

Tato sedimentace je ve dvou úsecích přerušena mocností 3,5 m slepencovitého pískovce s 

pelokarbonátovými konkrecemi. V pokračování o mocnosti 1,2 m se střídají vrstvy 

pískovců a prachovců také s četnými výskyty konkrecí o velikosti až 10 cm. Jedná se o 

drobně rytmický flyš (obr. 5). Další vrstva slepencovitého pískovce dosahuje mocnosti 2,3 

m. V nadloží opět dochází k psamitické sedimentaci s občasnými výskyty konkrecí 

s mocností 5,8 m.  

Ve svrchní části profilu se vyskytuje malá vrstva jemnozrnného laminovaného 

pískovce s uhelnou drtí dosahující mocnosti pouze 10 cm. V dalším úseku jsou 

charakteristické 1,7 m mocné slepencovité pískovce s konkrecemi a 2,5 m mocné pískovce 

s útržky jílovců až prachovců, také na bázi s konkrecemi. V nejsvrchnější části profilu jsou 

uložené vrstvy psamitů, představující pískovce s rostlinnou drtí o mocnosti 52 cm a 

amalgamované pískovce o mocnosti až 3 m. 
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Obr. 3 - Lom Bílá u soutoku Černé a Bílé Ostravice (doc. Ing. Skupien, Ph.D. 2012). 

 

Obr. 4 – Spodní část profilu se synsedimentárními skluzy (doc. Ing. Skupien, Ph.D. 2012). 
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Obr. 5 – Drobně rytmický flyš střední části profilu (doc. Ing. Skupien, Ph.D. 2012). 

 

Obr. 6 - Konkrece s limonitovou krustou, vzorek BZ 8 (doc. Ing. Skupien, Ph.D. 2012). 
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Obr. 7 – Litologický profil v lomu Bílá (Polášková 2014). 
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3.2 Příprava vzorků 

3.2.1 Metodika přípravy vzorků pomocí macerace 

Pro určení obsahu organického materiálu byly odebrané vzorky zpracovány 

pomocí metodiky používané pro palynologii. Organický materiál, obsažený ve vzorcích, 

byl získán rozpouštěním daných horninových vzorků v kyselinách. Pro potřeby 

rozpouštění bylo odebráno 10 – 15 g vzorku, který byl podrcen na průměrnou zrnitost 2 

mm. Poté následovalo rozpouštění drceného vzorku v koncentrované kyselině 

chlorovodíkové (HCl). 

Po ukončení rozpouštění vzorku se slila kyselina chlorovodíková a provedlo se 

promytí destilovanou vodou. Do nádobky bylo přidáno 200 ml koncentrované kyseliny 

fluorovodíkové (HF), která se po skončení této reakce slila. Vzorek se opětovaným 

promytím destilovanou vodou očistil. 

Pro získání organického materiálu se v první řadě provádí sítování rozpuštěného 

horninového vzorku za pomoci polyetylénových sít (průměr ok 15 m). Horninový 

materiál se smíchá s vodou, kde se sítováním odstraní nežádoucí částice z rozpuštěného 

vzorku. Pro odstranění zbylých drobných nežádoucích látek se horninový vzorek vloží do 

ultrazvukové nádoby naplněné vodou. Následně jsou ze síta odebrány organické částice, 

které se umístí na sklíčko. S postupným zahříváním a použitím glycerin-želatiny vznikly 

preparáty, které byly posléze prohlíženy pod biologickým mikroskopem Olympus BX40 

s fotozařízením.  

3.2.2 Metodika přípravy výbrusů 

Pro účely pozorování horninových vzorků pod mikroskopem byly zhotoveny tzv. 

leštěné výbrusy, které se připravovaly v brusírně areálu VŠB-TUO. Pro představu je 

leštěný výbrus tvořen tenkou, na povrchu naleštěnou destičkou určité horniny, která se 

tmelem nalepí na sklo. 
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Nejprve se z horninového vzorku vyřízne na diamantové pile malá část vzorku 

odpovídající rozměrům sklíčka (27x47 mm). Vyříznutá část vzorku se následným 

přitlačováním brousí na rotujícím kotouči, na němž jsou uchycené brusné papíry s různou 

drsností. Při broušení vzorku, který je po celou dobu broušení oplachován vodou, se vždy 

mění brusný papír, postupně od hrubší frakce až po jemnější frakci drsnosti papíru. Poté se 

sklíčko musí připravit na broušení druhým sklem, kde se mezi ně přidává brusný prach a 

následně se třením o sebe vybrušují. Hladce nabroušený povrch vzorku se po omytí a 

vysušení nalepí vhodným tmelem na příslušné sklíčko. Po ztuhnutí tmelu se odřízne 

diamantovou pilou zhruba 2 mm silná destička, která se zbrousí na hladkou rovnou 

požadovanou tloušťku. Nakonec se povrch destičky vyleští. 

3.2.3 Prášková RTG – difrakční analýza 

Pomocí práškové RTG – difrakční analýzy bylo provedeno orientační 

vyhodnocení, které doplnilo informace o fázovém složení pelokarbonátových konkrecí. 

Zpracování horninových vzorků provedl Ing. Dalibor Matýsek, Ph.D. z Institutu 

geologického inženýrství, VŠB - TUO. 

Vybrané horninové vzorky byly nejdříve vysušeny a poté podrceny a pomlety ve 

vibračním mlýnku. Následně se z takto zpracovaných vzorků připravily orientované 

preparáty koncentrující jílové minerály o zrnitostní frakci menší než 1 μm.  Ke vzniku 

frakce rozdispergovaných vzorků došlo v ultrazvukové lázni v demineralizované vodě, za 

použití přídavku malého množství (cca 50 mg/l) pyrosulfátu sodného jako dispergátoru. Po 

uplynutí doby sedimentace (přibližně 33 hodin), byly měřeny celkové pomleté vzorky a 

sedimentované vzorky menší než 1 μm. 

Měření bylo provedeno na modernizovaném a plně automatizovaném 

difraktometru URD – 6 (Rich. Seifert – FPM, SRN) za podmínek: záření CoKα/Ni filtr, 

napětí 40 kV, proud 35 mA, krokový režim s krokem 0.05
o
 2 s časem na kroku 3 s a s 

digitálním zpracováním výsledných dat. Pro měření i vyhodnocování byl použit firemní 

program RayfleX (RayfleX ScanX a RayfleX Analyze, verze 2.289). 

Ke stanovení kvalitativního složení posloužila databáze difrakčních dat PDF – 2, 

verze 2001 (International Centre for Diffraction Data, Pennsylvania, USA). V některých 
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případech byla u celkových vzorků provedena také semikvantitativní analýza. Rietveldova 

metoda (program Autoquan) se zase využila ke stanovení kvantitavního složení.  

Semikvantitativní analýza jílových frakcí menší než 1 μm nebyla provedena a to díky 

všeobecným problémům s modelováním difrakčních záznamů smíšených struktur jílových 

minerálů typu illit – smektit.  

3.3 Hodnocení organického materiálu 

Pro znázornění veškerého obsahu organické hmoty, obsaženého ve 

vzniklých palynologických preparátech (viz. metodika přípravy vzorků pomocí macerace), 

je používán termín „palynofacie“. Tento termín vystihuje všechny určitelné fosílie 

s organickou buněčnou stěnou i veškeré ostatní organické částice, které jsou obsažené 

v preparátu. V dnešní době se častěji používají tzv. palynofaciální analýzy z důvodů 

získání paleoenvironmentálních dat, které se následně využívají k rekonstrukci 

sedimentačních bazénů (Batten 1996).  

K veškerým určitelným fosilním pozůstatkům patří palynomorfy, do kterých se 

zařazují pylová zrna, spory, některé řasy (zpravidla se jedná o jejich klidová stadia nebo-li 

cysty), chitinozoa a výstelky schránek foraminifer aj. Velikost těchto palynomorf se 

pohybuje mezi 5 – 500 μm. 

Pro zhodnocení vytvořených preparátů je nutné rozdělit jednotlivé organické 

částice do základních skupin podle následujícího členění na: černé hranaté i zakulacené 

částice, hnědé částice, žluté částice (kutikuly rostlin), spory (rostlinného původu), pylová 

zrna (kontinentálního původu), řasy (samostatně jsou vyděleny dinoflagláta), vnitřní 

výstelky foraminifer a amorfní organickou hmotu (AOH), která podlehla rozkladu (tj. 

bakteriálnímu či oxidaci, nelze rozlišit její původ). U některých preparátů je možné 

vyčlenit i žluto-hnědé částice (přechodový stupeň mezi žlutými a hnědými částicemi). Dále 

je nutné v každém preparátu spočítat vhodný počet částic pro statistické zpracování, 

v případě tohoto hodnocení se jedná o zhruba 1000 částic organických zbytků.  

Složení organického materiálu nám označuje organickou facii, genezi organické 

hmoty a typ kerogenu. Konečné hodnocení vychází z metodiky používané pro určení typu 

kerogenu, který je vyhodnocen podle Tysona (1993, 1995). 
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Organická hmota (Organic Matter – OM) se v sedimentech skládá ze dvou frakcí: 

kerogenu (frakce nerozpustná v organických rozpouštědlech) a bitumenu (frakce rozpustná 

v organických rozpouštědlech). Při nepřítomnosti migrujících uhlovodíků tvoří kerogen 

většinou nad 95% celkového objemu organické hmoty v sedimentární hornině. Kerogen se 

podle palynofaciálního složení dělí na čtyři typy:  

Typ I – tento kerogen pochází hlavně z lipidů sladkovodních řas (Botryococcus, 

Pediastrum) nebo z organické hmoty, která byla mikrobiální aktivitou obohacena lipidy 

(AOM). 

Typ II – je tvořen pylovými zrny, sporami, kutikulami, a organickou hmotou 

mořského původu uloženou v redukčních podmínkách se zvýšeným obsahem síry. 

Typ III – pochází z kontinentálních vyšších rostlin.  

Typ IV – je sekundárním typem kerogenu, jeho organická hmota je prouhelněná 

buď požáry (přirozená pyrolýza), a nebo oxidací (před depozicí). 

 

Obr. 8 - Trojúhelníkový diagram typu AOM - fytoklasty - palynomorfy všech organických 

částic a jednotlivých typových ploch kerogenů (Tyson 1993). I – kerogen typu III; II – 

kerogen typu III; III – kerogen typu III nebo IV; IV – kerogen typu III nebo II; V – kerogen 

typu III>IV; VI – kerogen typu II; VII – kerogen typu II; VIII kerogen typu II>I; IX – 

kerogen typu II>I.   
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Tab. 1 - Mořské palynofacie rozlišitelné podle trojúhelníkového diagramu AOM – fytoklasty – palynomorfy (Tyson 1993). 

Palynofacie a prostředí popis 
zastoupení 

spor 

zastoupení 

mikroplanktonu 

typ 

kerogenu 

I. Velmi vzdálený 

proximální šelf až pánev 
Vysoké zastoupení fytoklastů potlačuje zastoupení ostatních komponent. 

obvykle 

vysoké                                
velice nízké 

III, 

plynodajný 

II. Okrajová dysoxická-

anoxická pánev   

 AOM je potlačen vysokým přínosem fytoklastů, ale AOM se zachovává 

mírně až dobře. Množství moř. TOC závislé na redoxním stavu a zředění. 
vysoké  velice nízký   

III, 

plynodajný 

III. Heterolitický 

prokysličený šelf 

(proximální šelf)  

Obecně nízké zachování AOM; podíl fytoklastů je závislý na vzdálenosti 

fluviálně-deltového zdroje. Běžná je oxidace a přepracování. 
  vysoké  

Běžné až dominantní. 

Dominují 

dinoflageláta. 

III nebo IV, 

plynodajný 

IV. Přechod šelfu do 

pánve 

Přechod šelfu na pánev v čase nebo prostoru. Absolutní množství 

fytoklast závisí na vzdálenosti od zdroje a stupni redepozice (přeplavení). 

Množství mořského TOC závisí na redoxním stavu. IVa dysoxický-

suboxický, IVb suboxický-anoxický. 

středně 

vysoké  
velice nízký  

III nebo II, 

především 

plynodajný 

V. Prokysličený šelf s 

dominantní sedimentací 

jílů (distální šelf) 

 Nízký až střední obsah AOM (obvykle výrazně rozložený). Palynomorfy 

jsou bohaté. Typické jsou světlé bioturbované vápnité jílovce. 

 obvykle 

vysoké 

Bohaté až 

dominantní. 

Dominují dinocysty. 

III>IV, 

plynodajný 

VI. Proximální 

suboxický-anoxický šelf     

Vynikající zachování AOM díky redukčním podmínkám v 

sedimentačním prostoru. Obsah fytoklastů může být mírný až vysoký 

kvůli snosu materiálu turbiditními proudy a rovněž blízkosti zdroje. 

variabilní, 

nízká - 

střední 

Nízké. Dominují 

dinocysty. 

II, náchylný 

na olej 

 VII. Distální dysoxický – 

anoxický šelf    

Středně dobré zachování AOM, nízké až střední zachování palynomorf. 

Typické jsou tmavé mírně bioturbované jílovce. 
nízké 

Střední až bohaté. 

Dominují dinocysty. 
II, ropodajný 

VIII. Distální dysoxický - 

oxický šelf 

Společenstvo s dominancí AOM, vynikající zachování AOM . Nízké až 

střední zastoupení palynomorf (částečně kvůli maskování). Typické pro 

organicky bohaté břidlice uložené v šelfovém moři. 

nízké 
Nízké až střední. 

Dominují dinocysty. 

II >> I, 

náchylný na 

olej 

IX. Distální suboxická-

anoxická pánev 

Společenstvo s dominancí AOM. Nízké zastoupení palynomorf částečně 

kvůli maskování. Hluboká pánev nebo stratifikované mořské usazeniny 

šelfu. 

nízké 
Nízké, většinou 

dominují prasinofyta. 

II > I, vys. 

náchylný na 

olej 
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4 Vyhodnocení 

V této kapitole je popsáno vyhodnocení všech odebraných vzorků (BZ 1 – BZ 12) 

ze zájmové lokality lom Bílá.  

4.1 Makroskopický popis odebraných vzorků 

Ke každému odebranému vzorku (vzorek BZ 1 – BZ 12) byl vyhotoven stručný 

makroskopický popis.  

Vzorek: BZ 1 

Název: PRACHOVEC 

Horninový vzorek, který byl popsán jako prachovec, se vyznačuje šedou barvou. 

Na povrchu je zvětralý, kde je jeho barva výrazně okrová. Hornina se destičkovitě rozpadá. 

Zrnitost odpovídá jemnozrnnému aleuritu. Makroskopicky rozeznatelné jsou především 

hedvábně lesklé šupinky slíd. Povrch vzorku je osazen drobnými krystalky sekundárních 

minerálů. 

Vzorek: BZ 2 

Název: PRACHOVEC 

Tento vzorek prachovce se vyznačuje tmavě šedou barvou bez výrazných znaků 

zvrstvení. Na povrchu je zvětralý, kde je jeho barva výrazně okrová. Zrnitost odpovídá 

jemnozrnnému aleuritu. Místy byly zpozorovány tektonické ohlazy. Makroskopicky 

rozeznatelné jsou především hedvábně lesklé šupinky slíd.  

Vzorek: BZ 3 

Název: SLEPENEC 

Vzorek psefitického sedimentu se vyznačuje světle šedou barvou. Na povrchu je 

část navětralá s výraznou okrovou barvou. Valouny křemene dosahující až 1cm jsou 
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dokonale angulární, občas se vyskytují ostrohranné úlomky prachovců. Matrix odpovídá 

pískovci a na povrchu jsou viditelné šupinky slíd.  

Vzorek: BZ 4 

Název: JÍLOVITÝ PRACHOVEC 

Vzorek, který byl popsán jako jílovitý prachovec, se vyznačuje šedou barvou 

s místy navětralých ploch béžové barvy. Odlučnost je střípkovitá až deskovitá, také je bez 

výrazných znaků zvrstvení. Zrnitost odpovídá jemnozrnnému aleuritu až pelitu. 

Makroskopicky rozeznatelné jsou hedvábně lesklé šupinky slíd s velmi dokonalou 

štěpností.  

Vzorek: BZ 5/1 

Název: PRACHOVEC 

Tento vzorek prachovce se vyznačuje tmavě šedou až černou barvou. Na povrchu 

je místy zvětralý s výraznou okrovou barvou, která byla pravděpodobně způsobena 

zvětráním pyritu. Zrnitost odpovídá jemnozrnnému aleuritu. Odlučnost je střípkovitá a 

zvrstvení je laminované. Makroskopicky jsou na povrchu rozeznatelné především 

hedvábně lesklé šupinky slíd.  

Vzorek: BZ 5/2 

Název: PRACHOVEC 

Tento vzorek je charakteristický světle hnědou až šedou barvou. Na povrchu je 

zvětralý, kde jeho barva dosahuje okrové barvy. Zrnitost odpovídá jemnozrnnému aleuritu. 

Střípkovitě se rozpadá. Makroskopicky jsou na povrchu rozeznatelné lesklé šupinky slíd a 

zetelné oxidy pravděpodobně železa, anebo manganu. 

 

 

 



Eliška Polášková: Sedimentace spodní části istebňanského souvrství 

 

2014  22 
 

Vzorek: BZ 6 

Název: PRACHOVEC 

Tento horninový vzorek se vyznačuje šedou barvou s místy navětralých ploch 

okrové barvy. Zrnitost odpovídá jemnozrnnému aleuritu. Makroskopicky jsou na povrchu 

rozeznatelné především lesklé šupinky slíd. Zřetelné jsou na povrchu také četné neurčitelné 

otisky úlomků rostlin. 

Vzorek: BZ 7/1 

Název: PRACHOVEC 

Tento vzorek, popsán jako prachovec, je charakteristický tmavě šedou až černou 

barvou. Na povrchu je místy zvětralý s výraznou okrovou barvou. Zrnitost odpovídá 

jemnozrnnému aleuritu. Textura je bez patrného zvrstvení, ale vyskytují se zde nápadné 

bioglyfy. Odlučnost je střípkovitá. Také jsou na povrchu makroskopicky rozeznatelné 

především hedvábně lesklé šupinky slíd.  

Vzorek: BZ 7/2a 

Název: JEMNOZRNNÝ PELOSIDERIT 

Vzorek pelosideritu se vyznačuje šedou barvou s místy navětralých ploch okrové 

barvy. Zrnitost nelze makroskopicky určit, protože se hornina jeví jako celistvá. 

Makroskopicky jsou na povrchu viditelné malé krystalky kalcitu, které reagují na kyselinu 

chlorovodíkovou.  

Vzorek: BZ 7/2b 

Název: JEMNOZRNNÝ PELOSIDERIT 

Vzorek pelosideritu se vyznačuje šedou barvou s místy navětralých ploch okrové 

barvy. Zrnitost nelze makroskopicky určit, protože se hornina jeví jako celistvá. 

Makroskopicky jsou na povrchu viditelné malé krystalky kalcitu, které reagují na kyselinu 

chlorovodíkovou.  



Eliška Polášková: Sedimentace spodní části istebňanského souvrství 

 

2014  23 
 

Vzorek: BZ 7/3 

Název: KŘEMITÝ PÍSKOVEC 

Vzorek pískovce se vyznačuje šedou barvou u místa vyskytující se konkrece 

s výrazným navětráním okrové barvy. Zrnitost odpovídá psamitu. Makroskopicky jsou na 

povrchu vzorku viditelné šupinky slídy, pouze v malém množství.  

Vzorek: BZ 8 

Název: PELOSIDERIT 

Tento vzorek pelosideritu je charakterizován světle hnědou až tmavě šedou 

barvou. Je čerstvý, kompaktní a nedrolí se. Zrnitost nelze makroskopicky určit, protože se 

hornina jeví jako celistvá. Lomné plochy jsou lasturnaté.  

Vzorek: BZ 9/1 

Název: PELOSIDERIT 

Tento horninový vzorek pochází z konkrece hnědošedého pelokarbonátu, 

nepravidelného až kulovitého tvaru. Konkrece je na povrchu poměrně slabě zvětralá, jejíž 

barva dosahuje okrové barvy, s lasturnatým lomem.   

Vzorek: BZ 9/2 

Název: JEMNOZRNNÝ PÍSKOVEC AŽ PRACHOVEC 

Vzorek, který byl charakterizován spíše jako jemnozrnný pískovec místy až 

prachovec je vyznačován světle šedou až hnědou barvou s výrazným laminárním 

zvrstvením. Jeho zrnitost odpovídá jemnozrnnému psamitu až aleuritu. Makroskopicky 

jsou na povrchu rozeznatelné především hedvábně lesklé šupinky slíd. 

 

Vzorek: BZ 10 

Název: JEMNOZRNNÝ PÍSKOVEC 

Vzorek výrazně laminovaného jemnozrnného pískovce se vyznačuje světle šedou 

až hnědou barvou. Zrnitost odpovídá jemnozrnnému psamitu. Jeho odlučnost je deskovitá. 



Eliška Polášková: Sedimentace spodní části istebňanského souvrství 

 

2014  24 
 

Makroskopicky jsou na povrchu rozeznatelné lesklé šupinky slíd. Ze slíd je zde především 

přítomen muskovit.  

Vzorek: BZ 11 

Název: PRACHOVEC 

Vzorek, který byl popsán jako jemnozrnný pískovec, je vyznačován světle šedou 

až tmavě šedou barvou bez znaku výrazného zvrstvení. Jeho zrnitost odpovídá 

jemnozrnnému aleuritu. Vzorek horniny je čerstvý, kompaktní a nedrolí se. Povrch je 

charakteristický lesklými šupinkami, které odpovídají slídám. Rozpad horniny je 

roubíkovatý. 

Vzorek: BZ 12 

Název: JEMNOZRNNÝ PÍSKOVEC 

Horninový vzorek nepravidelného tvaru, popsaný jako jemnozrnný pískovec, se 

vyznačuje světle šedou až hnědou barvou bez znaku výrazného zvrstvení. Vzorek horniny 

je místy zvětralý. Tyto plochy mají okrovou barvu, která byla způsobena zvětráním pyritu. 

Zrnitost odpovídá jemnozrnnému psamitu. Makroskopicky jsou na povrchu rozeznatelné 

hedvábně lesklé šupinky slíd. Charakteristický je hojný výskyt zuhelnatělých zbytků 

rostlin. 

4.2 Vyhodnocení výbrusů pod mikroskopem 

Vzorek: BZ 7/3 

Název: KŘEMITÝ PÍSKOVEC 

Hornina má texturu deskovitou, strukturu psamitickou a tmel je křemitý. 

Převažuje křemen se zrny o velikosti 20-200 µm, zrna jsou převážně subangulární až 

angulární, v části oxidační zóny je křemen porušený (viditelné jsou trhliny zaplněné oxidy 

železa, obr. 9). Občas se objevují zrna glaukonitu (obr. 11), slíd a černá zrna patřící 

zuhelnatělé amorfní organické hmotě (obr. 12). V nepatrném množství jsou zastoupeny 

zrna živce (obr. 10), která zháší rovnoběžně.  
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    Obr. 9 - Vzorek BZ 7/3 – část oxidační    Obr. 10 – Vzorek BZ 7/3 – zrna 

               zóny (Polášková 2014).         živce (Polášková 2014).

  

Obr. 11 - Vzorek BZ 7/3 -  zrna  

glaukonitu (Polášková 2014). 

Obr. 12 - Vzorek BZ 7/3 - černá zrna  

 amorfní organické hmoty (Polášková 2014). 

Vzorek: BZ 7/2a 

Název: JEMNOZRNNÝ PELOSIDERIT 

Hornina má texturu laminární a strukturu pelitickou. Zrna plavou v jemnozrnné 

matrix. Makroskopicky jsou rozeznatelná subangulární zrna křemene o velikosti 100 µm. 

Občas se objevují zrna slíd, sulfidů, a také černá zrna patřící zuhelnatělé amorfní organické 

hmotě. Patrné jsou krystaly (klence) karbonátu. Byly zpozorovány zbytky schránek 

organismů, pravděpodobně foraminifer, které jsou charakteristické kulatými tvary (obr. 

13). Také byly zpozorovány fosilní pozůstatky spongií (jehlice hub, obr. 14), orientované 

do jednoho směru, a části řas.  

živec 
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Obr. 13 - Vzorek BZ 7/2a - průřez 

schránkou foraminifery (Polášková 

2014). 

Obr. 14 - Vzorek BZ 7/2a -  útvary 

reprezentují jehlice hub (Polášková 2014).

4.3 Vyhodnocení organické hmoty a typu kerogenu 

Ve výše uvedené kapitole „Hodnocení organického materiálu“ byl už zmíněn 

postup zhodnocení organické hmoty. Prvním krokem tohoto vyhodnocení bylo spočítat 

jednotlivé organické částice a následně stanovit jejich procentuální zastoupení ve vzorku 

(tab. 2). 

Tab. 2 – Zastoupení organických částic ve vzorcích udávané v % 

Zastoupení organických částic ve vzorku (%) 

vzorek 
černé 

částice 

hnědé 

částice 

hnědožluté 

částice 

žluté 

částice 

spory a 

pylová 

zrna 

řasy AOH suma 

BZ 1 55,74 21,12 7,62 1,83 2,60 9,16 1,93 100,00 

BZ 2 51,86 23,47 3,13 2,31 5,25 10,75 3,23 100,00 

BZ 4 39,18 17,15 11,17 5,78 6,28 8,18 12,26 100,00 

BZ 5 54,93 20,41 3,30 1,85 1,90 12,31 5,30 100,00 

BZ 6 25,62 7,18 2,89 2,10 2,19 21,04 38,98 100,00 

BZ 7 64,27 14,18 5,07 0,55 2,12 6,08 7,73 100,00 

BZ 7/konkrece 16,90 3,71 0,49 0,10 2,73 13,67 62,40 100,00 

BZ 9 50,95 14,23 2,66 2,10 1,19 10,37 18,50 100,00 

BZ 11 40,57 8,79 2,47 1,09 2,86 12,93 31,29 100,00 

Jednotlivé typy organického materiálu byly sjednoceny podrobněji do tří skupin 

charakterizujících jejich původ (tab. 3). Vytvořené tři skupiny se následně využily k určení 

typu kerogenu, vyhodnoceného podle Tysona (1993), (obr. 19). Jedná se o fytoklasty 
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(černé, hnědé, hnědožluté, žluté částice, obr. 18), palynomorfy (spory, pylová zrna, řasy, 

obr. 15, 16) a amorfní organickou hmotu (AOH, obr. 17). 

Tab. 3 – Zastoupení organického materiálu udávané v % 

Zastoupení organického materiálu (%) 

vzorek fytoklasty palynomorfy AOH suma 

BZ 1 86,31 11,76 1,93 100,00 

BZ 2 80,77 16,00 3,23 100,00 

BZ 4 73,28 14,46 12,26 100,00 

BZ 5 80,49 14,21 5,30 100,00 

BZ 6 37,79 23,23 38,98 100,00 

BZ 7 84,07 8,20 7,73 100,00 

BZ 7/konkrece 21,20 16,40 62,40 100,00 

BZ 9 69,94 11,56 18,50 100,00 

BZ 11 52,92 15,79 31,29 100,00 

   

Obr. 15, 16 - Vzorek BZ 5 obsahující řasy (Polášková 2014). 

  

Obr. 17 - Amorfní organická hmota, 

vzorek BZ 11 (Polášková 2014). 

Obr. 18 - Černé a hnědé částice  

(fytoklasty), vzorek BZ 5 (Polášková 2014).
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Z obrázku (obr. 19) lze vyčíst typ kerogenu k jednotlivým vzorkům dle metodiky 

Tysona (1993). Ze získaných hodnot vyplývá, že vzorek BZ 6, BZ 11, BZ 7/konkrece 

náleží především II. typu kerogenu, tj. kerogen akvatický. Vzorky BZ 4, BZ 7 a BZ 9 

náleží III. typu kerogenu, tedy terestrickému kerogenu. Vzorek BZ 2 můžeme přiřadit III. 

nebo II. typu kerogenu (kerogen terestricko akvatický kerogen). V poslední řadě náleží 

vzorky BZ 1 a BZ 5 III. nebo IV. typu kerogenu (terestrický kerogen).  

Z analýzy kerogenu jílovito-prachovitých sedimentů vyplývá dominantní 

zastoupení fytoklastů. Palynofacie odrážejí vysoký přínos terestrického materiálu spojený 

s existencí fluviálně deltových systémů v okrajovém šelfovém moři. Prostředí bylo výrazně 

prokysličené.  

Jiné složení má kerogen pelosideritové konkrece. Ten odpovídá sedimentaci 

v distální části šelfu, v anoxickém prostředí, se sedimentací jílovců bohatých na 

organickou hmotu. Přítomnost pelosideritových konkrecí v pískovcích poukazuje na jejich 

redepozici z původního prostředí sedimentace. Tuto redepozici lze přisoudit tektonické 

aktivitě ve slezském sedimentačním prostoru v období nejvyšší křídy.  
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Obr. 19 - Znázornění charakteru kerogenu jednotlivých vzorků (Tyson, 1993, upraveno). I 

– kerogen typu III; II – kerogen typu III; III – kerogen typu III nebo IV; IV – kerogen typu 

III nebo II; V – kerogen typu III>IV; VI – kerogen typu II; VII – kerogen typu II; VIII 

kerogen typu II>I; IX – kerogen typu II>I. 

4.4 Vyhodnocení práškové RTG – difrakční analýzy 

Práškovou RTG – difrakční analýzou byly vyhodnoceny 4 vzorky (BZ 7/2a, BZ 

7/2b, BZ 8, BZ 9). Jedná se o vzorky pelosideritu. Jejich složení je blíže popsáno a 

následně znázorněno v grafech 1, 2, 3 a 4. 
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Složení (%) 

Ankerit 81,13 

Hydroxylapatit 15,51 

Křemen 3,35 

Složení (%) 

Siderit 79,34 

Muskovit + illit 9,25 

Křemen 5,91 

Pyrit 5,50 

 

Složení (%) 

Siderit 79,30 

Muskovit 13,43 

Křemen 7,26 

 

Graf 1 - Vyhodnocení vzorku - BZ 7/2a - jemnozrnný pelosiderit 

Graf  2 - Vyhodnocení vzorku - BZ 7/2b - jemnozrnný pelosiderit 

Graf 3 - Vyhodnocení vzorku - BZ 8 - pelosiderit  
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Složení (%) 

Siderit 85,74 

Muskovit 10,92 

Křemen 3,35 

 

 

 

Analýza potvrzuje přítomnost sideritu v konkrecích a to v poměrně vysokém 

množství 79-86%. Jediný vzorek (BZ 7/2a) obsahuje apatit (obr. 23), a je tudíž možno 

hovořit o konkreci fosfátovo-sideritové. Vznik fosfátových konkrecí je vázán na pomalou 

sedimentaci a upwelling.  

RTG analýzy byly doplněny sledováním v elektronovém mikroskopu. Na 

trhlinách pelosideritových konkrecí se podařilo identifikovat aragonit, kalcit a baryt (obr. 

20, 21). Na nábrusech vzorků byl identifikován dolomit, apatit a pyrit (obr. 22, 24, 25).

   

Obr. 20 – Aragonit a baryt, vzorek 

BZ 7/2a (Ing. Matýsek, Ph.D. 2014). 

Obr. 21 – Aragonit, kalcit a baryt, vzorek  

BZ 7/2a (Ing. Matýsek, Ph.D. 2014). 

Graf 4 - Vyhodnocení vzorku - BZ 9/1 - pelosiderit 
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Obr. 22 – Dolomit, vzorek BZ 7/2b 

(Ing. Matýsek, Ph.D. 2014). 

Obr. 23 – Apatit, vzorek BZ 7/2a  

(Ing. Matýsek, Ph.D. 2014). 

   

Obr. 24 – Apatit, vzorek BZ 8  

(Ing. Matýsek, Ph.D. 2014). 

Obr. 25 – Pyrit, vzorek BZ 8  

(Ing. Matýsek, Ph.D. 2014).

   

Obr. 26 – Spongie, vzorek BZ 8  

 (Ing. Matýsek, Ph.D. 2014). 

Obr. 27 – Monazit, vzorek BZ 8  

(Ing. Matýsek, Ph.D. 2014).
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5 Závěr 

Závěru bylo dosaženo vyhodnocením, které bylo zaměřeno na sledování 

organického materiálu v horninách. V rámci bakalářské práce byl zdokumentován profil o 

mocnosti 52,1 m v lomu Bílá v oblasti Moravskoslezských Beskyd. Sedimenty reprezentují 

spodní část istebňanského souvrství, která představují svrchní křídu (maastricht). 

V zájmové oblasti byly tedy odebrány horninové vzorky, které jsem následně zpracovávala 

v laboratoři Institutu geologického inženýrství VŠB – TUO. Ze vzorků byly vyhotoveny 

preparáty a výbrusy, které napomohly podrobnějšímu průzkumu pod mikroskopem. 

Horninové vzorky byly prozkoumány z hlediska určení obsahu organické hmoty, typu 

kerogenu a práškové RTG – difrakční analýzy.  

 Zkoumaná lokalita je tvořena převážně psefitickou až psamitickou sedimentací, 

reprezentovanou přítomností pískovců a slepenců s vložkami jílovců až prachovců 

bohatých na organickou hmotu. Sedimenty ve spodní části reprezentují synsedimentární 

skluzová tělesa následována špatně vytříděnými tiloidními slepenci. Výše převládají 

křemité pískovce s četnými výskyty pelosideritových konkrecí.   

Organická hmota jílovito-prachovitých vložek náleží převážně terestrickému typu 

kerogenu, který dokladuje výrazný transport a redepozici materiálu v rámci 

mělkomořských fluviálně deltových systémů. Výraznou redepozici mělkomořského 

materiálu rovněž dokládá přítomnost drtě zuhelnatělých rostlin v jemnozrnných 

pískovcích. 

Zkoumané konkrece reprezentují pelosiderity s vysokým obsahem sideritu a 

ojediněle s přítomností apatitu. Konkrece pocházejí z anoxického prostředí distálního šelfu. 

Je tudíž možno předpokládat, že se jedná o redepozici staršího materiálu během tektonické 

aktivity spojené s orogenezí v Karpatské oblasti. 
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